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Nu har Svenska Precisionsorienterare vunnit allt i år
Året sista internationella tävling för
precisionsorienterarna avgjordes i helgen i Norska
Lilleström. Det var den Nordiska landskampen som
avgjordes för 25 året i rad.
Efter att ha tagit alla guld i EM och individuella guld i VM
så blev det samma succé vid den Nordiska Landskampen.
Vad sägs om dubbelseger i lagtävlingen med femmannalag
och svenskar på de fem första platserna i den individuella
tävlingen?
Speciellt har genom åren lagtävlingen blivit en stor
prestigetävling. Sverige har dominerat i många år men
2010 lyckades Finland för första gången ta hem
lagtävlingen och även försvara titeln 2011. Det var därför ett
laddat svenskt lag som nu åkte till Norge. Tävlingen
avgjordes i terrängen runt skidstadion och hoppbacken där
banläggarna lyckats med mycket utslagsgivande banor.
Den första dagen runt hoppbacken med kontrollerna
utplacerade i delvis öppen terräng med stor höjdskillnad.
På söndagen gick banan i skogterräng längs en
skidslinga.
Efter första dagen hade lag Sverige Väst tagit ett litet
grepp med en poäng före Sverige Öst men med Norge A
mycket nära därefter. I lag Väst fanns tre fullpoängare
nämligen Robert Jakobsson, William Rex och Michael
Johansson medan Ola Jansson var ende fullpoängare i lag
Öst.
Andra dagens bana var litet klurigare och ingen tävlande
gick fullt. Bäst blev Martin Fredholm i lag Öst med endast
ett fel. Endast Rolf Karlsson Hallstahammar hade
detsamma men han ingick inte i något av lagen. Övriga
lagmedlemmar hade två eller tre fel. Men eftersom
grannländernas tävlande hade minst lika många fel behöll
Sverige den dubbla ledningen men där lag Öst passerade
lag Väst med en poäng och tog hem det nya
vandringspriset.
I den individuella tävlingen segrade Robert Jacobsson före
William Rex och Martin Fredholm alla på samma poäng,
37 av 39 möjliga.
Resultat
Dag 1, dag 2, totalt och lag
Segrande lag: Sverige Öst

Stig Gerdtman, Marit Wiksell, Martin Fredholm, Jens
Andersson och Ola Jansson.
Sverige Väst

Robert Jakobsson, Lennart Wahlgren, William Rex,
Michael Johansson och erik Stålnacke.
Top 5 totalt
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Ola Jansson (5:a), Rolf Karlsson (4:a), William Rex (2:a),
Robert Jakobsson (1:a) och Martin Fredholm (3:a).

Imponerande!
Sk revs av Lena 2012-10-02 k l 19:59

Anmäl

Grattis! Resultatet ekar till de kanadensiska skogarnas djup
Sk revs av Arne och Gunnela 2012-10-01 k l 21:28

Anmäl

Ett stort grattis för den uppvisningen !
Sk revs av Ingemar G 2012-10-01 k l 16:04

Anmäl
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